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1. Introdução
Atitudes, juízos de valor, ou avaliações representam um aspecto crucial da linguagem judicial.

Espera-se dos juízes a tomada de decisões com respeito às leis e observando o princípio da
neutralidade. Por outro lado, ainda que decisões judiciais devam ser livres de quaisquer
expressões evidentes de postura pessoal, “os juízes estão sempre sob pressão para falar com uma
voz definitiva Solan” (1993: 2). Ao discutir o mito da neutralidade que envolve o papel social do
magistrado, Pamplona Filho e Barbosa (2011) afirmam que qualquer processo jurídico é um
campo de sentimentos onde não há qualquer possibilidade de neutralidade humana, no sentido
amplo da palavra. Assim, a subjetividade das opiniões judiciais representa um fascinante campo
de investigação.

Há uma longa e rica tradição no estudo dos mecanismos linguísticos usados para transmitir
sentimentos pessoais e juízos de valor. Diferentes abordagens teóricas sobre avaliação abarcam
uma ampla gama de terminologias, incluindo appraisal (Martin e White 2005), linguagem
avaliativa, atitudinal ou afetiva (Ochs 1989) e avaliação1 (Thompson e Hunston 2003). Essas
perspectivas apontam marcas de avaliação no discurso como evidências da natureza subjetiva da
linguagem.

Por outro lado, estudos sobre avaliação na fala em uso questionam a necessidade de se
identificar no discurso palavras avaliativas. Isso porque informações de ordem subjetiva podem
ser derivadas, por exemplo, via inferência (cf. Shi-xu 2000), não havendo nesses casos marcas
formais que sinalizem avaliação2. Também Linde (1997) amplia a análise da avaliação para além
do linguístico, considerando-a reflexo dos valores sociais na estrutura do discurso. Nossa análise
privilegia essas duas últimas abordagens, tendo em vista que muitas avaliações por nós estudadas
só ganham teor avaliativo quando considerado o contexto de fala de modo mais amplo, tal como
defendem os autores.

Pesquisas linguísticas que se dedicam ao fenômeno da avaliação com aplicação no contexto
jurídico ainda são raras. No exterior, uma vertente da linguística forense estuda os significados
avaliativos, com o foco na relação entre prova testemunhal e julgamentos subjetivos de
testemunhas que apresentam tais provas (Heffer 2007). Há também uma linha de pesquisa que se
dedica ao estudo da argumentação legal em textos jurídicos da Suprema Corte dos Estados
Unidos da América (Mazzi 2010). Mais recentemente, Gozdz-Roszkowski e Pontrandolfo (2014)
analisam o uso e as funções dos padrões avaliativos em textos de julgamentos criminais
realizados na Itália e nos Estados Unidos da América, revelando que “muitos co(n)textos do
‘fato’ são veladamente avaliativos” (Gozdz-Roszkowski e Pontrandolfo 2014: 25) .

Nosso estudo tem como foco dados gerados em audiências do Juizado Especial Criminal,
órgão do poder judiciário brasileiro que processa casos de menor poder ofensivo. Em um

1 Nos termos dos autores, evaluation.
2 Shi-xu (2000) sugere que a avaliação pode estar em um processo inferencial que é alcançado através da
objetividade de fatos culturais que são trazidos ao discurso.
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primeiro olhar sobre nossos dados, observamos avaliações de cunho moral na fala da juíza que
coordenava os encontros. Como nesse cenário é pressuposta a neutralidade no processamento dos
casos em julgamento, levantamos a questão: se nesse contexto institucional não são esperadas
opiniões ou juízos de valor, qual a função das avaliações na fala da juíza? Mais especificamente,
perguntamos:

i) as avaliações estariam orientadas para o cumprimento de metas institucionais (Drew e
Heritage 1992) que guia as ações dos juízes nesta atividade específica?; e

ii) as avaliações atuariam na tomada de decisões em relação aos casos em julgamento?
A partir desse aporte teórico, empreendemos um estudo de natureza qualitativa e interpretativa

com base em dados reais de fala-em-interação institucional (Drew e Heritage 1992), gerados em
audiências do Juizado Especial Criminal de uma cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil.
O objetivo de nosso estudo é analisar as avaliações na fala da juíza nessas audiências, buscando
investigar se as avaliações contribuem para o cumprimento das metas do contexto institucional e
sua relação com as decisões sobre o processo em julgamento.

Nossa perspectiva de trabalho é a da Sociolinguística Interacional (Gumperz, 1999), que tem
como uma de suas metas investigar como os indivíduos usam a fala para atingir seus objetivos
comunicativos em situações reais. Utilizamos ainda como base analítica pressupostos da Análise
da Conversa Etnometodológica, no tocante à transcrição dos dados3 e à análise da organização
sequencial dos turnos de fala (Sacks, Schegloff e Jefferson 1974).

2. Avaliação e interação social
Thompson e Hunston (2003: 14) consideram que “há palavras claramente avaliativas”, mas

alertam, contudo, que, embora esses itens sejam usados para descrever pessoas, coisas ou
situações de forma a aprová-las ou a desaprová-las, os diferentes valores avaliativos associados a
eles podem ser complexos e não acessíveis à intuição do analista, necessitando haver um
conhecimento de background que possibilite os insights sobre a força avaliativa desses itens
lexicais em contextos específicos. Nesse sentido, os autores reconhecem que apenas marcas
linguísticas não possibilitam a interpretação. Thompson e Hunston (2003) argumentam, ainda,
que a mais óbvia função da avaliação é mostrar ao interlocutor o que o locutor pensa ou sente
sobre algo. Os autores ressaltam, entretanto, que identificar a atitude do locutor nos mostra mais
do que apenas as idéias de uma pessoa, pois “toda avaliação expressa um sistema comum de
valores e, ao mesmo tempo, contribui para a construção desse sistema de valores, que, por sua
vez, é um componente da ideologia subjacente a todo texto” (Thompson e Hunston 2003: 6). Para
os autores, portanto, identificar o que o falante pensa revela a ideologia da sociedade que
produziu o texto.

Também para Shi-xu (1992) a avaliação transmite uma crença ideológica, por expressar uma
moral partilhada ou aceita, uma ação avaliativa pela qual alguma norma sociocultural é
sustentada. Analisando dados de discurso de opinião, o autor demonstra que os fatos, descritos
e/ou narrados pelos locutores, atuam na fala opinativa como um frame interpretativo que tem
como base de realidade a coletividade cultural. Ampliando essa noção, Shi-xu (2000) sugere que
a avaliação pode ser inferida por meio de fatos culturais objetivos. Nesse caso, a realidade social
trazida ao discurso projeta valores da sociedade que estão sendo avaliados pelo locutor. Em
outros termos, a avaliação é usada para, por um lado, tornar os fatos perceptíveis em termos de
sua aparência e, por outro, em termos de seus campos de factualidade (Shi-xu 2000: 269).
Analisando dados de discurso de opinião, o autor demonstra que as sustentações objetivas

3 Os dados foram transcritos seguindo as convenções de Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), conforme anexo 1.
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frequentemente são avaliativas e podem contar como discurso atitudinal, isto é, refletindo o
julgamento moral da sociedade4.

Embora adotando uma perspectiva teórico-metodológica diversa, o trabalho de Linde (1997)
também procura incluir, em um mesmo nível de análise da avaliação, a organização das
estruturas linguísticas e a interação social. Considerando avaliação como “qualquer situação em
que um falante indica o significado ou valor social de uma pessoa, coisa, evento ou relação
social”, Linde (1997: 152) sugere que as avaliações devem ser exploradas ainda no sentido de
investigar suas relações com a prática social. Para tanto, a autora expande a definição de Labov
(1972)5, considerando, além da reportabilidade6, a dimensão avaliativa de referência às normas
sociais: comentários de ordem moral ou demonstrações de como o mundo é, de como o mundo
deveria ser, o que é um comportamento apropriado, que tipo de pessoas o falante e o ouvinte são
(Linde 1997: 153). De acordo com a autora, essa é uma forma particular de julgamento normativo
sobre o tipo de comportamento social a ser esperado de uma pessoa preocupada em orientar suas
ações pelas normas sociais em curso em um dado contexto.

3. Fala-em-interação institucional
Levando em consideração a ideia de Goffman (1980) de que existem ordens sociais e

institucionais nas interações, entendemos que os “mundos” sociais de diferentes corporações são
evocados, tornados disponíveis e acionáveis por meio das interações realizadas num dado
ambiente institucional, como o do contexto institucional desta pesquisa. É por meio da análise
das conversas imersas nesses contextos que localizamos os mundos sociais dos quais os
participantes fazem parte.

Para Drew e Heritage (1992), a conduta dos participantes, incluindo suas orientações para
identidades locais e específicas e que sublinham a organização de suas atividades, deve ser objeto
de estudo. Segundo Heritage (1997), há dois tipos de pesquisas conversacionais na atualidade que
se sobrepõem de várias formas, mas que se distinguem quanto ao foco: enquanto o primeiro tipo
examina a instituição social como uma entidade em si mesma, o segundo examina o
gerenciamento/manejo dessas instituições sociais nas interações. É nesse segundo grupo que
nosso estudo se insere.

As interações institucionais envolvem, geralmente, uma redução na variedade de práticas
interacionais disponíveis aos participantes, que são restringidas pelos locais/contextos/ambientes
em que as interações são construídas (Drew & Heritage 1992). Reafirmando essa posição,
Heritage (1997) aponta também que a fala institucional é fortemente restringida pela orientação
para a meta da atividade. Estudiosos da fala-em-interação denominam essa tarefa maior de
mandato institucional (Maynard 1984). Examinando dados de negociação jurídica, Maynard
(1984) demonstra que as ações dos participantes são guiadas para sempre produzir resultados.
Segundo o autor, promotores e defensores, frequentemente, se ocupam “com o cumprimento do
mandato institucional que os participantes têm no sentido de processar casos” (Maynard 1984:
12). Em suma, esses participantes têm uma meta-fim a ser alcançada por meio de sua interação e
que precisa ser atingida antes do encerramento do encontro.

4 Tal julgamento está relacionado ao cumprimento de expectativas e costumes da sociedade que não foram
transformadas em leis.
5 Nos termos de Labov (1972: 366), a avaliação é a razão de ser da narrativa, o meio pelo qual o narrador indica por
que a história é contável.
6A noção de reportabilidade faz uso de normas de previsão dos eventos, contrastando eventos que podem ser
esperados e eventos extraordinários, tal como já apontado por Labov (1972: 366): “eventos completamente esperados
não podem formar a base de uma narrativa, pois esta dever ser contável, isto é, deve referenciar algo extraordinário”.
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É nesse sentido que o estudo das avaliações na fala de uma juíza em audiências criminais se
mostra importante: a percepção dos objetivos da avaliação no contexto institucional de audiências
do Juizado Especial Criminal pode gerar insights interessantes sobre a orientação para metas e
tarefas que constituem essa instituição jurídica.

4. Pressupostos metodológicos
Neste item, primeiramente, delineamos o tipo de metodologia que adotamos; em seguida,

descrevemos brevemente o lócus do estudo; e, por fim, apresentamos os dados que analisamos
neste trabalho.

4.1 Metodologia
Nossa pesquisa inscreve-se no tipo de metodologia qualitativa e interpretativa (Denzin e

Lincoln 2000). A pesquisa qualitativa enfatiza aquilo que se destaca na vida social e seu foco é
determinar a qualidade e o significado da ação social. Para Levinson (1983), os padrões,
estruturas e recursos linguístico-discursivos se identificam menos em termos de frequência
estatística e mais em termos de expectativas de rotinas interacionais. E é o uso (estratégico) de
certos recursos – ou a ausência (estratégica) deles –, em circunstâncias sequencialmente
especificáveis, que leva os participantes à construção de inferências situadas e dos sentidos
coconstruídos e negociados no curso da interação (Silveira 2007).

Como aponta Erickson (1992), fazer pesquisa é prestar atenção especial no que está sendo
visto e ouvido. No método qualitativo de pesquisa, os conceitos e as teorias emergem dos dados e
são exemplificados neles. Há uma interação dinâmica entre os dados e a teoria. Segundo o autor,
a pesquisa qualitativa procura descrever as principais ocorrências relevantes e faz uma correlação
entre essas ocorrências e o contexto social mais amplo, a fim de que possam ser usadas como
exemplos concretos dos princípios abstratos que regem a organização social.

A perspectiva que assumimos combina “a gravação e a transcrição de interações naturalísticas
com técnicas etnográficas de observação e entrevistas” (Roberts e Sarangi 2005: 633). Os dados
foram gravados em áudio e, em seguida, transcritos seguindo o modelo Jefferson (Sacks,
Schegloff e Jefferson 1974) cujos símbolos encontram-se no anexo 1. A geração dos dados foi
feita em um aparelho analógico de gravação, marca Panasonic, modelo RR-US450. Atualmente,
os dados estão armazenados em Hard Disc e em CD. Nossa pesquisa conta ainda com outros
tipos de evidências: observação não-participante das audiências, entrevista semi-estruturada e
conversa informal com a juíza, e acesso a alguns documentos.

4.2 Contexto da pesquisa
O Juizado Especial Criminal é o órgão do poder judiciário responsável por processar e julgar

contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo cujas penas não ultrapassem dois
anos de prisão. Dois tipos de audiências ocorrem no Juizado Especial Criminal: a audiência
preliminar e a audiência de instrução e julgamento. A primeira acontece antes do oferecimento da
denúncia e constitui uma possibilidade para que as partes se reconciliem, evitando, assim, um
processo criminal. Essa conciliação se dá por meio de um acordo para pagamento de eventuais
prejuízos sofridos pela vítima. Caso não seja possível o acordo, é oferecido ao suposto autor do
fato o benefício da transação penal7, que consiste no pagamento, em dinheiro ou em serviços, a

7 A transação penal é oferecida apenas àqueles que não tenham sofrido condenação ou que não tenham recebido o
benefício nos últimos cinco anos. Nas audiências, o juiz tem em mãos os autos do processo, em que consta, entre
outras informações pertinentes, a certidão de antecedentes criminais do suposto autor do fato.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1849



uma entidade carente. Não havendo conciliação entre as partes ou não sendo aceita a transação
penal pelo réu, o processo é encaminhado ao Ministério Público que poderá arquivá-lo ou
oferecer a denúncia. No último caso, será aberta a fase de instrução, com agendamento da
audiência de instrução e julgamento, quando o juiz profere a sentença, e o réu poderá ser
absolvido, condenado ou ter seu processo suspenso.

4.3 Dados do estudo
Nossos materiais de pesquisa pertencem ao acervo do projeto O português falado na Zona da

Mata de Minas Gerais: constituição de um banco de dados de Audiências do Juizado Especial
Criminal (BIC/UFJF, 2013)8, que conta com dez audiências preliminares (AP) do Juizado
Especial Criminal e seis audiências de instrução e julgamento (AIJ) do Juizado Especial Criminal
de uma cidade no interior de Minas Gerais, Brasil. No total, são 18 horas e 26 minutos de
gravação.

Para fins do estudo aqui realizado, selecionamos do acervo do projeto três audiências, as quais
perfazem 165 minutos de gravação. Duas delas são audiências preliminares do Juizado Especial
Criminal9, que têm como meta maior a conciliação entre as partes, não havendo nesses encontros
as fases de julgamento e proferimento da sentença. Sua organização macroestrutural corresponde
a:

- Esclarecimento sobre o processo10;
- Tentativa de conciliação;
- Oferecimento da transação penal11.
A outra audiência aqui investigada é uma audiência de instrução e julgamento do Juizado

Especial Criminal12. Sua organização macroestrutural corresponde a:
- Coleta de depoimentos13;
- Alegações finais14;
- Julgamento e proferimento da sentença15.

5. Análise de dados
O lócus preferencial para a ocorrência de avaliações na fala da Juíza nas audiências

investigadas são as fases iniciais do encontro16. O exemplo a seguir mostra uma sequência

8 O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade Federal de Juiz de Fora em
dezembro de 2012 (CAAE 03965712.5.0000.5147, Parecer nº 153.335).
9 Para efeito de estudo, denominadas AP II e AP V.
10 Embora não seja denominada coleta de depoimentos, pois esse procedimento ocorre quando é elaborado o Boletim
de Ocorrência (BO), a fase de esclarecimento sobre o processo corresponde, na prática, a uma coleta de depoimentos
sobre o caso, no intuito de confirmar as informações relatadas ao policial de plantão na Delegacia da Polícia Militar.
11 A transação penal consiste no pagamento, em dinheiro ou em serviços, a uma entidade carente. No caso de o réu
primário aceitar a transação penal, os autos são encaminhados à Secretaria do Fórum para aguardar a fruição do
prazo acordado para pagamento. Se o réu não aceitar a transação penal ou não fizer jus a esse procedimento legal, o
processo é encaminhado ao Ministério Público que poderá arquivá-lo ou oferecer a denúncia. O juiz, aceitando a
denúncia, designa audiência de instrução e julgamento.
12 Para efeito de estudo, denominadas AIJ IV.
13 Primeiramente, são arguidas as testemunhas de acusação (entre elas, a vítima); em seguida, as testemunhas de
defesa e, por último, há o depoimento pessoal do réu.
14Corresponde à juntada de laudos e atestados ou pedido de algum documento pendente.
15 Esta fase pode ser realizada na própria audiência ou em data posterior.
16 A análise preliminar dos corpora do Projeto O português falado na Zona da Mata de Minas Gerais: constituição de
um banco de dados de Audiências do Juizado Especial Criminal permite apontar as fases “esclarecimento sobre o
processo”, nas audiências preliminares, e “coleta de depoimentos”, nas audiências de instrução e julgamento, como
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conversacional, na fase de esclarecimento sobre o processo, em uma audiência preliminar do
Juizado Especial Criminal que ocorre para apurar o relatado no Termo Circunstanciado de
Ocorrência (TCO)17, registrado no Boletim de Ocorrência (BO)18 por Maria, que acusa Juca de
ameaçá-la de morte.

Exemplo 1 AP II

11
12

Juíza o que que aconteceu com o senhor Juca mais dona Joana, seu Juca?
o senhor ameaço↑ua dona Joana, seu Juca?

13 Juca eu?
14 Juíza É↑
15 Juca é:: >há um tempo atrás< sabe como que é?
16 Juíza ahn?
17 Juca tenho ela como minha mãe, ela que tá julgan:↑do eu
18
19
20

→
Juíza uai↑ se o senhor tem ela como MÃ:↑E, e o senhor fala que vai mata:r ela?

uai↑ mas filho num MA:↓ta mãe não, ué.
[de onde o senhor tirou isso?]

21 Juca [é::(ela que tá julgando eu)]
22 Juíza hein?
23 Juca ela que tá julgando eu
24 Juíza nã:↑o sou eu quem tá julgando o senhor

Na primeira fase desta audiência, a Juíza pergunta a Juca se ele ameaçara Joana de morte, tal
como fora relatado por Maria no Boletim de Ocorrência. Ao fazer perguntas como: “o que que
aconteceu com o senhor Juca mais dona Joana, seu Juca?” (linha 11) e, mais especificamente, ao
questionar sobre o crime relatado: “o senhor ameaço↑u a dona Joana, seu Juca?” (linha 12), a juíza
busca confirmar as informações que constam no Termo Circunstanciado (TCO) que tem em mãos.
Embora inicialmente reaja com uma pergunta (“eu?”, linha 13) à atribuição de responsabilidade,
Juca parece confessar o crime de ameaça verbal “é:: >há um tempo atrás< sabe como que é?” (linha
15). Mas, no turno subsequente, Juca não reafirma essa elocução e apresenta uma diferença entre
dois pontos de vista: o dele, que vê Joana como mãe; e o de Joana, que o está julgando capaz de
ameaçá-la (“ela que tá julgando eu”, linhas 21 e 23).

No ordenamento sequencial da fala, a juíza se orienta para a primeira parte da elocução do turno
de Juca19, ou seja, para o ponto de vista de que ele considera Joana como mãe (“se o senhor tem ela
como MÃE”, linha 18). A juíza usa essa declaração do réu como a primeira premissa de um
raciocínio silogístico, cuja segunda premissa é introduzida pela própria juíza e está baseada na moral
social partilhada e aceita por todos de que “filho num MA:↓ta mãe não, ué.” (linha 19). Constituindo
também uma avaliação sobre o comportamento de Juca, essa elocução da juíza orienta-se para a
conclusão inferencial de que filhos devem viver em paz com suas mães20. Assim, a avaliação moral
da juíza atua no sentido de cumprir o mandato institucional da audiência, cuja meta maior é do

as mais suscetíveis à ocorrência de avaliações por parte da juíza. Entretanto, por motivo de espaço, elegemos dois
exemplos dos dados para exemplificar essas ações.
17 O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) é o processo montado pela polícia civil com o histórico da
ocorrência e contém o registro ordenado e minucioso da infração penal cometida. Nas audiências, os juízes têm em
mãos esse documento e utilizam suas informações no encaminhamento das audiências que presidem.
18 O Boletim de Ocorrência (BO) é redigido pelos policiais militares no momento em que a vítima relata o fato
ocorrido. Esse documento é encaminhado à polícia civil para confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) ou abertura de inquérito (se o fato for de maior gravidade).
19 “tenho ela como minha mãe” (linha 17, exemplo (1)).
20 Na fala da Juíza, pode ser recuperado o silogismo: “Se Juca considera Joana como mãe (1ª premissa) e filhos não
matam mães (2ª premissa), então Juca não deve ameaçar Joana/ Juca deve fazer as pazes com Joana”.
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estabelecimento do acordo entre as partes. O uso dessa avaliação poderia contribuir para que se
chegasse a uma conciliação logo no início da audiência, se Juca aceitasse o raciocínio da juíza21.

Outras vezes, as avaliações da Juíza, além de estar orientadas para o cumprimento das metas
institucionais das audiências, pertencem também ao campo da argumentação, pois atuam na defesa
de pontos de vista. Tal é o que ocorre na fase de coleta de depoimentos do julgamento de um crime
de receptação de gado roubado, como pode ser observado no exemplo seguinte de uma audiência de
instrução e julgamento do Juizado Especial Criminal.

Exemplo 2 AIJ IV

21
22

Juíza pois então... ele venDEU o boi para você,
só que esse boi foi furta::do.

23 João ˚pois é˚ só que eu não saBI:A.
24
25
26
27
28
29
30

→ Juíza pois é (.) aí o que que acontece, não saBI:a,
mas saBI:a o vaLO:r do boi que o senhor comprou e tu:do (.)
as circunstâncias como o senhor comprou o boi (.)
o ministério público entendeu que o senhor podia presumi:r
que:: esse boi e:h que TI:nha alguma coisa errada com esse boi, tá?
o senhor poderia ter presumi↑do pelo pre:ço,
pe-pelas condiçõe:s que ele ta:va te venDEN:do.

31 João mas na época era o que valia uai
32 Juíza mas o ministério público não tá entendendo isso não

Ao ser acusado de receptação de gado roubado, João alega desconhecimento sobre a
procedência ilegal do animal que adquirira. Entretanto, a Juíza refuta essa argumentação,
sustentando, por meio de evidências (“saBI:a o vaLO:r do boi que o senhor comprou e tu:do (.) as
circunstâncias como o senhor comprou o boi”, linhas 25-26), que João deveria suspeitar da
procedência ilícita do bem adquirido. Esse ponto de vista é inferencial22 e tem base na suposição
culturalmente compartilhada de que mercadorias furtadas são vendidas por valores inferiores aos de
mercado e são negociadas de forma não convencional23. Assim, a juíza traz à tona um conhecimento
de background cultural e subjetivo no intuito de mostrar evidências que comprovem a reivindicação
do Ministério Público, órgão que ela ali representa24. Esse discurso objetivo, visto que mostra
evidências aceitas como verdadeiras, é, ao mesmo tempo, avaliativo, pois reflete o julgamento moral
da sociedade. Aqui também entendemos que a avaliação da juíza se orienta para o mandato
institucional da audiência, pois atua no sentido de induzir o réu a confessar o crime na fase de coleta
de depoimentos.

Mantendo a continuidade do seu turno de fala, a juíza reformula seu discurso por duas vezes: na
primeira, linhas 17-19, ela traz a voz do Ministério Público para endossar seu ponto de vista e faz
uso do aspecto verbal imperfeito (“o senhor podia presumi:r”, linha 17), ao invés do perfeito usado
anteriormente (“o senhor comprou”, linhas 15-16); na segunda reformulação, ela modaliza ainda
mais o enunciado ao fazer uso do subjuntivo (“o senhor poderia ter presumi↑do”) e ao deslocar a
agentividade para o vendedor (“pe-pelas condiçõe:s que ele ta:va te venDEN:do”, linha 10). Esses

21 Entretanto, como pode ser observado nas linhas 21 e 23 (exemplo (1)), Juca ignora as ações discursivas da juíza e
prefere reintroduzir o ponto de vista que ele imputara a Joana: “ela que tá julgando eu”. Nesta audiência, não houve
acordo entre as partes, apesar de a juíza ter tentado a conciliação entre réu e vítima desde o início do encontro.
22Podemos recuperar na elocução da Juíza o silogismo “Se o preço da mercadoria é muito baixo e o vendedor não
tem como provar que o produto lhe pertence, então a mercadoria não tem procedência lícita”.
23No caso, a pessoa que vendera o boi não era criador de gado, nem dono de terras, possuindo um único animal para
comercializar.
24 O promotor não se encontrava presente nesta audiência.
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movimentos discursivos da juíza que procuram atenuar a primeira avaliação (linhas 14 a 16) podem
estar orientados para uma tentativa de negociação para que o réu assuma responsabilidade pelo ato
ilícito já no início da audiência. Se tal acontecesse, estaria cumprida a apuração dos fatos, uma das
metas da audiência, o que poderia possibilitar maior agilidade na condução das fases subsequentes
desse evento de fala.

Também foram identificadas avaliações morais na fala da Juíza nos momentos finais das
audiências. Embora pareçam estar orientadas preferencialmente para a interação, essas avaliações
também atuam no cumprimento do mandato institucional das audiências, como veremos na análise
do exemplo (3), que mostra uma avaliação de ordem moral na fala da juíza no intervalo entre duas
audiências. A juíza havia encerrado os trabalhos de uma audiência preliminar do Juizado Especial
Criminal, que ocorrera para apurar a denúncia de Lucas de que sofrera violência física e sexual de
outro detento, nos primeiros dias de sua prisão em regime fechado25, e havia chamado a depoente da
próxima audiência prevista na pauta (“pode chamar a mãe do Guilherme”, linha 975).

Exemplo 3 AP V

975
976

Juíza pode chamar a mãe do Guilherme ((vozes ao fundo))
(6.8)

977
978

Matos (tem que ver que) é uma família muito sofri:↓da (.)
tem a outra menina, a irmã dele (0.5)

979 Juíza é
980
981

Matos vale a pena a denúncia pelo efeito
psicológico da coisa

982 Juíza por que que ele matou ela?
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993

Matos matou por uma coisa que eu considero piOR que maconha (.)
se chama Á::Lcool (.)a mãe dele e:ra usuária ela dava para ele
desde pequenininho que era para não pegar gripe ()

eu conheço ela há muitos anos na:: (rua do armazém)
(eu dava dinheiro)fazia co:mpra e dava pra ela é::

mas sempre é: ela ficava bêbada pela rua aí (.)
e os fatos fizeram que numa noite tava todo mundo bêbado,
todo mundo (ele e outros bêbados)em casa e::
aconteceu i:sso mesmo (.) tava aquela bagunça toda dentro
de casa e o sujeito bê:↑bado, sem contro:le (.)

deu nela uma [faca↑da]
994
995

→ Juíza [( )] me falou também que ela levava homens para casa e
colocava as crianças para fo:ra (.)

996 Matos é: ela era uma pessoa violenta
997
998

→ Juíza >e (é meio complicado deixar uma criança alcoólica)<
(0.5) mas nada justifica

999 Matos é: nada justifica

No exemplo acima, a juíza já havia cumprido a meta institucional de julgar a denúncia de
Lucas26, quando Matos, advogado de Lucas, se auto-seleciona para falar, após um silêncio de seis
segundos e oito décimos de segundo (linha 976). Em suas elocuções, Matos constrói para a juíza um
background sobre a família de Lucas (“é uma família muito sofri:↓da (.) tem a outra menina, a irmã
dele”, linhas 977 e 978) e justifica o fato de o detento ter feito a denúncia (“vale a pena a denúncia
pelo efeito psicológico da coisa”, linhas 980 e 981). A cooperação da juíza na continuidade do

25 Lucas, condenado por matricídio, cumprira pena em penitenciária e, ao fazer jus ao regime aberto, registra Boletim
de Ocorrência, denunciando ter sido seviciado por outro detento com a conivência dos policiais de plantão.
26 Baseando-se no relatado por Lucas, a juíza julgara procedente a denúncia do detento e ordenara a convocação de
acusados para comparecer a uma audiência posterior.
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tópico discursivo proposto por Matos27 incentiva-o a narrar as circunstâncias do crime cometido por
Lucas. Ao fazê-lo, o advogado orienta sua narrativa de modo a enquadrar a mãe do detento como
alcoólatra e irresponsável na criação dos filhos (linhas 983 a 989). Na sequência, a juíza alinha-se a
esse enquadramento, por meio de duas avaliações de ordem moral: i) nas linhas 994 e 995, ancora-se
na voz de outrem para apresentar um fato objetivo que corrobora as assunções de Matos sobre o
caráter da vítima (“(    ) me falou também que ela levava homens para casa e colocava as crianças
para fo:ra”); e ii) na linha 997, avalia negativamente o fato de a mãe ter oferecido bebida alcoólica
para seus filhos desde quando eram crianças (“>e é meio complicado deixar uma criança
alcoólica<”)28. Ambas as avaliações amparam-se na coletividade cultural como base de realidade:
expulsar os filhos de casa para ter privacidade em encontros amorosos e incentivar o uso de álcool
são comportamentos maternos reconhecidos pela sociedade como moralmente inaceitáveis. Em
outros termos, as avaliações da Juíza alcançam factualidade através da invocação textual de
suposições culturalmente compartilhadas.

É digno de nota que as avaliações da juíza podem ser relacionadas a ações subsequentes à
audiência. Além de aceitar a denúncia de Lucas e convocar uma nova audiência com a intimação do
detento agressor e dos policiais apontados como coniventes, a juíza prometeu fiscalizar o
estabelecimento prisional, comprometendo-se a ir lá naquela semana ainda.

6. Considerações finais
Nosso estudo se propôs a mapear e a interpretar as avaliações na fala de uma juíza em três

audiências do Juizado Especial Criminal de uma cidade de Minas Gerais, Brasil. Mais
especificamente, propusemo-nos a investigar: i) se as avaliações contribuem para o cumprimento
das metas deste contexto institucional; e ii) sua relação com as decisões sobre o julgamento e o
proferimento das sentenças.

Nossa pesquisa, de natureza qualitativa, interpretativa e semicolaborativa, foi fundamentada na
Sociolinguística Interacional (Gumperz 1999). Para análise das avaliações, embasamo-nos nos
estudos de Shi-xu (1992, 2000) e Linde (1997), tendo em vista que nosso olhar sobre os dados foi
orientado tanto para as pistas linguísticas quanto para a situação de fala de modo mais amplo.

Os resultados do nosso estudo mostram que a juíza faz uso de avaliações de ordem moral
preferencialmente na fase de coleta de depoimentos, mas também foram encontradas avaliações
desse tipo no fechamento das audiências ou no intervalo entre elas. Em todos os casos, as avaliações
estão orientadas para o cumprimento do mandato institucional dos encontros.

Na fase de coleta de depoimentos, as avaliações da juíza se orientaram para a conciliação
(exemplo (1), AP II) e para a apuração dos fatos sob julgamento (exemplo (2), AIJ IV), ambas
tarefas a ser cumpridas no Juizado Especial Criminal. As avaliações na fala da juíza que ocorrem em
momentos não previstos pelo mandato institucional, embora não atuem no aqui e agora da interação,
podem contribuir prospectivamente nas ações empreendidas pela juíza, como demonstrado no
exemplo (3), pelo comprometimento pessoal da juíza na investigação do crime denunciado na AP V.

A forma como as avaliações são realizadas no contexto em estudo mostra a relevância de se
olhar para o fenômeno da avaliação como algo que excede o nível das escolhas lexicais e das
construções sintáticas. Isso porque as avaliações aqui identificadas estão diretamente associadas a
injunções de ordem moral, que, por vezes, contribuem para uma dada definição da situação. No caso

27A pergunta da juíza (“por que que ele matou ela?”, linha 982, exemplo (3)) atua na continuidade do tópico
introduzido pelo advogado e demonstra interesse em conhecer as circunstâncias do crime cometido por Lucas.
28Observa-se aqui o uso da palavra “complicado”, que possui claro teor avaliativo.
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das audiências investigadas, influem na produção de decisões judiciais, mostrando a relação da
avaliação com a prática social.

Ressaltamos, entretanto, que nossos resultados são válidos tão e somente para as audiências aqui
investigadas, havendo necessidade de se realizar pesquisas com a participação de outros juízes em
audiências do Juizado Especial Criminal, ampliando o corpus investigado, de forma a evitar que se
tome o comportamento pessoal de uma juíza X como recorrente neste tipo contexto institucional.
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Anexo 1

Convenções de transcrição29

[ início de sobreposição de fala ↑ Subida acentuada na
entoação

] final de sobreposição de fala ↓ descida acentuada na
entoação

(1.2) pausa em décimos de segundo ºpalavrasº trecho falado mais baixo

(.) micropausa de menos de dois
décimos de segundo

>palavras< fala acelerada

= contiguidade entre a fala de um
mesmo falante ou de dois
falantes distintos

_sublinhado aumento no volume da
voz

. descida de entoação MAIÚSCULA aumento acentuado no
volume da voz

? subida de entoação <palavras> fala desacelerada

, entoação contínua ((    )) comentários do analista

: alongamento de som (palavras) transcrição duvidosa

- autointerrupção (     ) transcrição impossível

29 Os símbolos usados se encontram em Sacks, Schegloff e Jefferson (1974).
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